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THEMA                 OLYMPISCHE      SPELEN 
 

 HAKEN  OLYMPISCHE RINGEN              3 LESSEN 

 
Bij een bezoek aan Delphi, waar in de oudheid spelen plaatsvonden, zag iemand op een altaar 

het symbool van 5 ineengestrengelde ringen. 

Hierop kwam hij op het idee voor de Olympische vlag. De vijf ringen staan voor de 5 

werelddelen die aan de Spelen meedoen. Uit elk deelnemend land komt in elk geval 1 kleur 

voor in de landsvlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees eerst dit: 
Techniek:  vingerhaken  

Materiaal:  katoendraad 

Gereedschap:  schaar 

Extra: (verrijking / creativiteit) haken met een naald; haken met stokjes 

 

Inhoud doedoos: 10 knotten katoendraad (2x5 kleuren) 

   10 haaknaalden 

   stof of papier om de’’ ringen’’ op te plakken 

 

verder   glutofix om te verstevigen (bij de leerkracht) 

    

 

LET OP:  Controleer altijd of de doedoos compleet is. Dit werkt prettiger voor iedereen. 

  Is materiaal op? Meld dit op tijd bij de leerkracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adlj.nl/laed/2009/11/22/haken/


 

En nu aan de slag! 
 

Stap 1  Kies een kleur katoen en maak een eerste steek 

   Lees de techniek HAKEN of 

   Kijk naar een leerling hoe het moet of 

   Maak een ‘’gewone’’knoop waar je een schuifbare lus aan laat 

Stap 2  Haak een koord net zo lang als dat je je ring groot wilt hebben. 

   Wanneer je dubbele ringen wilt maken dan kan je je koord langer  

   maken. 

Stap 3  Haak nu de andere 4 koorden in de andere Olympische kleuren allemaal even 

   lang. (Meten door naast elkaar te leggen) 

Stap 4  Kies hoe je je werk af wilt werken. 

 

   Maak je ruimtelijke ringen? 

    Maak dan je koord goed nat met glutofix en leg het in de juiste 

    vorm te drogen op een plastic onderlegger.  

    Na een week is het werk hard en droog.  

    Wanneer de ringen van elkaar los raken kan je ze vast plakken 

    met hobbylijm. 

 

Makkelijk:  Maak je ringen op papier? 

    Plak ze op de juiste wijze vast met een beetje hobbylijm. 

 

Moeilijk:  Maak je ringen op stof? 

    Naai ze met dezelfde kleur vast op de stof 

 

 

Stap 5  Laat je werk beoordelen door de leerkracht en kies een nieuwe opdracht. 

 


